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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
jsou za námi letní měsíce, které nám přinesly nejen omezené dovolené, ale i spoustu tepla a přívalových srážek. Pro
naši obec to znamenalo především aktivní prověření některých protipovodňových opatření, která se ve větší míře
osvědčila. Na polní cestě za hřbitovem jsme nechali vybudovat nový malý protipovodňový val a vyčistit příkop, který
nyní bude svádět veškerou vodu z případného tání a dešťů
do suchého poldru. K dořešení nadále zůstává odvod dešťové vody ze dvora bytovky v uličce a nevsakující se voda
u chodníku ve směru na obec Odrovice. V současné době se
na řešení těchto dvou záležitostí intenzivně pracuje.

NOVÉ MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Do provozu bylo uvedeno
nové multifunkční hřiště u fotbalového hřiště. Hřiště bylo vybudováno z velké části z dotace,
která byla obci na její zpracovanou žádost od Ministerstva
pro místní rozvoj poskytnuta.
Multifunkční hřiště je vybaveno i osvětlením pro pozdní
podzimní měsíce a kamerovým
systémem se záznamem pro
možnost odhalení případných
vandalů. V nejbližší době bude
vybudována na základě výběrového řízení, nabídky na výstavbu již byly doručeny na OÚ,
otevřené posezení pro případné diváky nebo odložení věcí
sportovců. Přímo na hřiště budou dále ještě umístěny dvě
malé lavičky. Správcem hřiště se stal pan Radim Zourek tel.
776 222 747, který má na starosti veškeré záležitosti spojeCVRČOVICKÉ LISTY

né s provozem hřiště včetně případných rezervací, údržby
a kontroly areálu. Pokud někdo z Vás nebyl doposud informován, je využití hřiště pro občany naší obce zdarma. Pro
ostatní za poplatek ve výši 200,- Kč/hod. Na multifunkčním
hřišti a internetových stránkách obce je umístěn provozní
řád, prosím všechny občany, kteří mají zájem hřiště využívat, aby se s provozním řádem seznámili. Neodpustím si
upozornění a žádost všem, kteří jezdí ke hřišti autem, nevjíždějte prosím na trávu u hřiště, která byla čerstvě vysázena.
Pracovníci obce již 3x terén upravovali a odstraňovali hluboké brázdy, které tam vozidla zanechávají. Při následném
sekání dochází k poškozování obecní techniky a opakovaná
výsadba je zbytečně časově náročná a drahá.

KOMPOSTÉRY
Po provedené anketě na potřebu kompostérů jsem měl
od mnoha občanů dotaz na to, kdy budou tyto kompostéry
k dispozici. V daném případě se jedná rovněž o dotační akci,
která podléhá důsledné kontrole, vysokým byrokratickým
nárokům a daným časovým harmonogramům. Anketa byl
úplně první krok jehož úkolem bylo zjistit poptávku a případné počty kusů a velikostí. Následovat bude výběrové
řízení na dodavatele kompostérů v březnu roku 2021, distribuce v měsíci červenci-srpnu 2021 a teprve po-té dodatečně žádost o platbu z příslušného dotačního programu, ve
kterém jsme zaregistrováni. Pokud jsou získávány finanční
prostředky z dotačních titulů je nutné dodržovat předem
stanovená pravidla od příslušných poskytovatelů dotací. Je
mi to líto, ale kompostéry včetně štěpkovače, který zakoupí
obec k možnosti zapůjčení občanům bude až příští rok v létě.

ZPEVNĚNÍ
KOMUNIKACE
V podzimních měsících letošního roku máme
nadále v úmyslu vybudovat zpevnění komunikace a parkovacích míst
před našim hřbitovem. Po
deštích bývá tento úsek
poslední cesty nedůstojný a především nepohodlný pro smuteční hosty.
V době výstavby bude přístup na hřbitov omezený
pouze po vedlejší komunikaci. V měsíci srpnu proběhl v naší obci kontrolní
audit Krajským úřadem Jihomoravského kraje zaměřený na
hospodaření obce a dodržování všech souvisejících zákonů.
V tomto měsíci rovněž proběhla komplexni kontrola Všeo-
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becné zdravotní pojišťovny. Obě kontroly dopadly s dobrým
výsledkem bez zjištění závad a bez nutnosti nařízení nápravných opatření.

NEVHAZUJTE DO ODPADŮ
VLHČENÉ KAPESNÍKY!

NÁKLADY NA ÚDRŽBU OBCE

V posledních několika týdnech se opakuje situace z minulých let, kdy docházelo opakovaně k ucpání čerpadel na
přečerpávacích stanicích naší splaškové kanalizace. Prosím
všechny občany, aby nevhazovali do odpadů vlhčené kapesníky, které se nerozkládají a ucpávají -čerpadla.

Nemohu se nezmínit o nákladech letošního roku spojených s údržbou naší obce. Tráva rostla jako z vody a náklady
na sekání byly jak časově, tak i finančně náročnější. Obecní
technika se osvědčila, ale generální oprava některých strojů
nás nemine.

Přeji Vám hodně zdraví.
Mgr. Pavel Endlicher, starosta obce

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Září 2020
• schválení smlouvy o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce o zřízení věcného břemene na pozemcích obce
parc.č. 237/1,213/3,213/1 / jedná se o elektřinu k zámečku/.
• zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s firmou JANYSPEED s.r.o. dle předloženého návrhu včetně doplnění
• probíhá jednání ve sporu p. Rybecký a p. Šalanda, vypracovávají se pravidla fungování mezi vodáckým
klubem Ichtiandr a panem Rybeckým

VÝSADBA STROMŮ
V souvislosti se zelení bude v podzimních měsících ve
spolupráci s předsedou komise pro životní prostředí panem
Romanem Křivánkem provedena další náhradní výsadba
stromů na interakčních prvcích ve směru na obec Loděnice.
Údržbou a výsadbou je naše obec povinna z poskytnutého
dotačního titulu po dobu 10 let. Výsadba stromů je však pro
nás důležitá nejen z tohoto důvodu, ale i z titulu zadržování
vody v krajině a vhodných úkrytů pro divokou zvěř. Mnozí
z vás si jistě všimli, že jsme umístili na splavě u šlajsen lavičku s dobrým úmyslem pro odkládání svršků a věcí koupajících se dětí. Umístění lavičky se neosvědčilo, ve večerních hodinách se na této scházela omladina, která na místě
zanechávala lahve nedopitého alkoholu, střepy, odpadky
a další nepublikovatelné věci. Z tohoto důvodu byla lavička
přemístěna na horní část našeho splavu.

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO OBEC
Po velké nevoli měst a obcí s krácením obecních rozpočtů
se usnesla Vláda ČR, že bude městům a obcím pokrácené
rozpočty vyrovnávat poskytnutím příspěvku na občana ve
výši 1.250,- Kč, jako vyrovnání nákladů spojených s opatřeními proti koronaviru. Naše obec takto obdržela od Ministerstva financí ČR tzv. kompenzační bonus ve výši 792.500,- Kč.
Poslední záležitostí, kterou nemohu nechat bez povšimnutí je předešlá a především současná situace s koronavirem
a nemocí covid 19. Česká republika je již na třetím nejhorším
místě v Evropě a rostoucí trend neustává. Prosím všechny
naše občany, aby dodržovali veškerá protiepidemiologická
opatření. První vlna strachu, při které všichni dávali pozor
a měli z nemoci strach uvolněním všech opatření pominula
a situace je v současné době horší než v jarních měsících.
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• probíhá řešení odvodnění bytovky č.p. 147
• taktéž se hledá vhodné řešení odvodnění kaluží mezi
chodníkem a silnicí po levé straně obce směr Odrovice / č.p.126/.
• připravuje se projektová dokumentace a rozpočet na
vydláždění vjezdu na hřbitov
• u stromů ořešáků v obci se objevila Vrtule ořechová
původem z Kanady, napadá plody, které jsou pak černé a nepoužitelné. Neexistuje žádný postřik – napadené plody pálit
• proběhlo výběrové řízení na odkup tzv.Háječku. Přihlásilo se 9 zájemců s nejvyšší nabídkou 4 120 000,Kč. Smlouva nebyla uzavřena, výherkyně výběrového
řízení se nedostavila. Nyní je vyhlášeno nové výběrové řízení za vyvolávací cenu nejvyšší nabídky. Starosta obce nedoporučuje, aby se obec zúčastnila výběrového řízení za tuto cenu
• multifunkční hřiště bylo bez závad zkolaudováno,
správcem je pan Radim Zourek – vede evidenci, rezervace, půjčuje, hlídá a upozorňuje na nutnost oprav.
Je nutné provést zadeskování dokola, byly zakoupeny branky na florbal, a dodána bedna na sítě
• proběhla anketa zájemců na kompostéry, nyní je podána žádost o dotaci. Dodání kompostérů občanům
se plánuje až na jaře příštího roku
• od 8. 4. 2020 do 20. 4. 2020 proběhla kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny – ke dni kontroly nebyly
zjištěny žádné chyby a nedostatky
• 19. 8.2020 proběhla kontrola přezkoumání hospoda-
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ření obce od 1. 1. do 30. 6. 2020, kde rovněž nebyly
zjištěny žádné chyby a nedostatky
• 2. a 3. 10.2020 se uskuteční volby do zastupitelstva
krajů s přísnějšími opatřeními z důvodů COVIDU
• z důvodů plošného krácení rozpočtu o 2 mil. Kč
jsme obdrželi ze státního rozpočtu 752 500,-Kč
• 70ks vysázených stromů na interakčních prvcích
na jaře 2020 neuschlo a roste. Plánujeme další výsadbu dílčí části
• proběhla oprava Suchého poldru u hřbitova – odvod vody, která tekla podél hřbitova
• je nutné dořešit dopravní značky ,, zákaz stání“ na
komunikaci v uličce

ZPROVOZNĚNÍ NOVÉ PORUCHOVÉ LINKY
Rádi bychom vás informovali o zprovoznění poruchové linky společnosti Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.
Poruchová linka je nově zprovozněna od 1. 9. 2020
na telefonním čísle 519 810 000, kterou zajišťuje dispečink společnosti nepřetržitě 24 hodin denně.
Na poruchovou linku lze hlásit veškeré poruchy
a havárie na vodovodech či kanalizacích.
Kontakt na poruchovou linku je možné získat i na
webových stránkách naší společnosti www.vak-by.cz

ně přivítáme v mateřské škole každý měsíc kulturně vzdělávací program.
V předvánočním čase se uvidíme na ,,vánočním tvoření“,
kde děti ukáží, co vše se od září v mateřské škole naučily.
O všech akcích, které se uskuteční v mateřské škole vás budeme informovat ve Cvrčovických listech a na našich webových stránkách. Doufám, že nám současná situace dovolí
tyto akce uskutečnit.
Nástup do mateřské školy je pro nové děti velký krok,
a proto přeji všem našim dětem a jejich rodičům, aby tento
rok byl plný radostí a umění se těšit z hezkých a příjemných
zážitků a zaměstnancům školu, ve které je na co se těšit.
Elena Danková, ředitelka mateřské školy

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NA ODBORNÉM
UČILIŠTI VE CVRČOVICÍCH
Zahájení nového školního roku proběhlo 1. září 2020 slavnostním setkáním v prostorách kulturní místnosti školy. Ředitelka školy Milada Kussak Höklová přivítala všechny žáky
školy, pedagogický sbor, ale především nově příchozí žáky
prvních ročníků. Ti přijeli do naší školy většinou se svými
rodiči, plni očekávání, aby nastoupili do zvoleného učebního oboru a zahájili své středoškolské vzdělání. Slavnostního
zahájení se zúčastnila také místostarostka obce paní Lenka
Šalandová, která přišla žáky pozdravit a popřála jim příjemné roky studia ve Cvrčovicích.
V dalších dnech se již žáci plně zapojili do vzdělávání dle
školních vzdělávacích programů ve studijních oborech: Kuchařské práce, Cukrářské práce, Šití oděvů – módní dekoratér, Provozní služby, Malířské a natěračské práce, Zahradnické práce, Květinářské a aranžerské práce. Od prvního dne se
začala realizovat mimoškolní činnost na domově mládeže,
který je stejně jako v minulých letech plně obsazen.

Ing. Jiří Koliba, ředitel akciové společnosti

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Prvního září jsme přivítali v naší mateřské škole 44 dětí.
Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Ve třídě Cvrčků jsou děti
čtyř a pěti leté. Ve třídě Broučků děti od tří do čtyř let. Začátek školního roku je náročný jak pro děti, tak pro rodiče. Malé
děti si zvykají na kolektiv a odloučení od rodičů, starší na
nové kamarády. Celé září usilujeme o to, aby si děti zvykly
na nový režim, na nové kamarády a aby se ve školce cítily
bezpečně. Hlavní činností je hra. Děti si mohou hrát s tím, co
si samy vyberou, s učitelkami a dětmi, nebo mohou zatím
jen pozorovat ostatní.
V novém školním roce budeme i nadále děti vzdělávat
podle školního vzdělávacího programu ,,Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“ Název je stejný jako u předchozího
vzdělávacího programu, ale obsah je nový. Tento dokument
je k nahlédnutí na našich webových stránkách www.cvrcovicems.cz.
I v tomto školním roce jsme pro děti a rodiče připravili
spoustu akcí. První akce, která nás čeká v září, je tradiční
pouštění draků a táborák na školním dvoře. V listopadu Martinská slavnost a pro předškolní děti Edukativně stimulační
skupiny.
To není zdaleka vše, co jsme pro děti připravili. Již tradičCVRČOVICKÉ LISTY
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la a byla plná spokojených dětí. Jedno po druhém bez bot
s rozběhem klouzali po břiše přes celou mokrou dráhu. Nevydržela to tempo, a nakonec praskla a zalila velkou část
hřiště. S možnou újmou skluzavky se i počítalo, tedy hlavně
dobrotivý pan majitel.
A když se dají dvě hlavy dohromady a vymyslí se skvělý
nápad, přistanou na hřišti i lízátka z nebe =) Úžasné překvapení nejen dětem a vzrušující podívanou na vznášející se
paracopter s panem Švábem, který vyrobil padáčky s lízátkem a shazoval je za letu dětem. Děti pobíhaly a skákaly až
do nebe, aby si chytly svůj padáček. To bylo radosti a podívaná. Pak zamával, my jemu a odletěl za stromy směrem na
Brno=) Bylo to krásné. Mockrát mu děkujeme za nezapomenutelný zážitek. Říkal, že příště by mohl ještěěěěě …....

Hned v prvních dnech září proběhly propagační akce, kde
škola předvedla své přednosti v oblasti odborného vzdělávání. Ve dnech 10. – 12. 9. 2020 pořádala SOŠ a SOU Znojmo,
Dvořákova, ve svých prostorách „Znojemskou zemědělskou
výstavu“, kde byly ke zhlédnutí výpěstky ze zahrad - ovoce,
zelenina a květinová aranžmá. Naše škola získala 2. místo
v soutěži o nejzajímavější expozici v kategorii středních škol.
S propagací školy bylo spojeno slavnostní otevření „Komunitního centra Pfann“ v Pohořelicích, které se uskutečnilo 11.
září 2020 v odpoledních hodinách. Zájemci z řad veřejnosti
si mohli prohlédnout zrekonstruované prostory bývalého
hotelu, které nyní budou sloužit občanům města jako komunitní centrum. Část těchto prostor (v místě bývalé prodejny
elektra) je určena k prezentaci odborného vzdělávání naší
školy. Budou zde prezentovány všechny naše učební obory,
ale především zde bude ukázková učebna odborného výcviku cukrářského oboru. Příjemné prostředí „U kafíčka s OU
Cvrčovice“ poslouží k ochutnání cukrářských výrobků našich žáků a seznámení veřejnosti s aktivitami naší školy.
Nový školní rok je tedy již v plném proudu, přejeme všem
příjemný podzim a těšíme se na vzájemnou spolupráci
s naší domovskou obcí a jejich občany.
Za OU Cvrčovice Ludmila Dokoupilová

AKCE SPORT DĚTEM – DEN DĚTEM
S CVRČOVICKÝM BIATLONEM
Víte, co to je? Velký strašák co nám hatí plány a mává
stopkou? My, Cvrčovická parta, jsme si ale řekli, že to riskneme a uděláme dětem akci jako sportovní předskokani
Cvrčovického biatlonu, 3. srpna 2020 na fotbalovém hřišti.
Neochudíme kvůli tomu strašáku děti o všechny akce.
Možná si vzpomínáte, jak fungoval v obci volnočasový
klub mladých – Kajmani od splavu. Vyřídili si projekt na
dotace pro nákup sportovních a herních prvků. Nakoupili
skvělé dřevěné ruské kuželky i s šibenicí, pingpongový stůl,
petang … a my jsme tyto prvky vytáhli, oprášili, vytiskli herní
pravidla a s minigolfem, minikopanou a jinými, představili dětem a nechali je zahrát si tyto parádní letité skupinové
hry plné zábavy. Zavzpomínali jsme u kuželek, jak jsme je
hrávali na chatě a všude možně v kempech. Kolik ran jsme
schytali tou těžkou kuželkovou koulí. Až po tento den a pokus touto akcí vytáhnout děti od počítačů a udělat jim akční
den s Biatlonem.
Dlouhá vodní skluzavka v tom horku skvěle osvěži-
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A pomalu zpátky na zem. Třeba na bublifukové stanoviště, projít se po skyline pásu mezi stromy, nebo si zajezdit
na velké šlapací motokáře pro dva či závod na malém odrážedle. Projít správně po stopách až tam, kde se skládaly
i tři druhy vlaštovky z papíru, které si děti i vymalovaly a házely, komu nejdál doletí. A třeba až do pole. Když někomu
vlaštovka neletí, zmačká se z ní koule a ta pak taky letíííí =).
O stanoviště vedle byly putovní kamínky. Nejen v naší
zemi funguje od ledna smysluplné malování putovních kamínků. Najít takový třeba usměvavý kamínek je pro spoustu
nálezců prosvětlením dne a vykouzlí úsměv. I malovat pu-

hopsat na skákacím hradě, sklouznout se na vodní skluzavce
a mnoho dalšího. Zážitkem pro děti byl přelet motorového
rogala nad hrací plochou a shození padáčků se sladkostmi.
Poté přišlo na řadu slavnostní otevření a prohlídka nového multifunkčního hřiště a závod mohl pomalu začít. Nejdříve trať vyzkoušely děti, kterou proběhly a vyzkoušely si
i střelbu ze vzduchovky. Každý malý závodník dostal zaslouženou medaili od Pata a Mata.
V 17 hodin mohl vyběhnout na trať první závodník. Stejně
jako vloni byl závod mužů a žen velmi dramatický a rozhodovaly vyloženě sekundy. Mezi ženami dominovala již po
třetí Martina Pánková, na druhé místě se umístila Yvona
Kardošová a místo třetí pak Eva Častová. Mezi muži se po
dvou letech vrátil na první místo David Zpěvák, druhé místo
obsadil Lukáš Časta a třetí místo vybojoval Robert Štrbík.
Závodu se opět zúčastnilo několik zahraničních závodníků. Jedním z nich byl Hadži Alev Koko Omar ze Saudské Arábie, jenž běžel v působivém arabském oděvu a místo střelby
ze vzduchové pušky sundal všech pět terčů svojí šavlí nebo
také manželé a zároveň sourozenci Demeterovi. Všichni zahraniční závodníci ale zůstali hluboko v poli poražených.

tovní kamínky je relax a někdy i výzva. Každý, kdo kamínek
nějak pomaluje nebo popíše, na zadní stranu napíše i své
směrovací číslo, aby nálezce věděl, odkud kamínek pochází.
Zafixuje se lakem, tak malba co nejdéle vydrží. Vezme kamínek sebou na cesty, na dovolenou, na výlet, nebo jen cestou
do práce či školy. Položí jej někam do přírody a třeba i dny
zvědavě čeká, jestli někdo jeho kamínek najde, vyfotí a sdílí
i s PSČ na facebooku ve skupině Kamínky. Dá vědět, kam
poputuje dál a jakou radost mu udělal. Děti si jich s námi namalovaly spoustu. Náš putovní kamínek, který jsme položili
ve Střílkách, už našli na Cimburku i v Kovozoo ve Starém
městě. Putuje si a dělá radost a překvapení vesele dál. Další
krásný způsob, jak zabavit nejen děti, které se o to víc těší na
výlet, aby mohli najít kamínek, nebo zavézt někam ten svůj,
ale i seniory, kteří tyto kamínky malují s láskou nejen pro
svá vnoučata. Všichni pro víc radosti.
Umět udělat radost druhým bez očekávání, že dostaneme
něco nazpět, nedělá bohatými pouze druhé, ale i nás samotné.
Tak krásně jsme si užili slunečné odpoledne se spoustou
kamarádů. Díky všem, co si našli na děti čas a pomohli jakkoliv této akci. Úžasným lidem, kteří si v tom horku vybrali
svá stanoviště a provedli děti akcí. Moc si vás vážím. Většina
z nás zůstala na Cvrčovickém biatlonu samotném a pokračovala v pohodovém dni při soutěži hodem lyžařských bot,
po biatlonový závod až do večera při muzice. Super akce...
díky za účast všem.
Děkujeme, že jste hledali, i když marně, kasičku na dobrovolné příspěvky pro podporu na další akci. To jsme nečekali.
Nejméně od těch nejstarších.
Jiřina Plíšková , předsedkyně kulturní komise

CVRČOVICKÝ BIATLON 2020
První srpnovou sobotu se za nádherného počasí uskutečnil již 4. ročník Letního cvrčovického biatlonu.
Na tři desítky závodníků se pustilo do souboje s tratí, která byla vytvořena na cvrčovickém hřišti. Ale dříve, než došlo
k samotnému závodu, Cvrčovická parta připravila program
pro děti. Na šestnácti stanovištích si mohli zahrát stolní tenis, ruské kuželky, vytvořit bubliny, malovat na kamínky, zaCVRČOVICKÉ LISTY
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Za tým pořadatelů Libor Vašíček

V podvečer pak zapojil své nástroje Zbyněk Hroudný a rozjel
hudební show, která byla na chvíli přerušena skvělou tombolou, ve které se rozdalo přes 150 cen. Hlavní cenou byla
opět nová LED televize.
Do hluboké noci se ve skvělé atmosféře zpívalo a tancovalo, jedlo a popíjelo a my pořadatelé jsme na návštěvnících
viděli, že se akce opět povedla a že se líbila.
Za celý tým pořadatelů chci poděkovat všem, kteří nám
věnovali ceny do tomboly, všem, kteří nám pomohli s nachystání, organizací a uskutečněním akce, Cvrčovické partě za dětské odpoledne, všem divákům a samozřejmě také
všem závodníkům. A již nyní se těšíme na příští, 5. ročník.
Určitě vás opět skvěle pobavíme a něčím překvapíme.
Za tým pořadatelů Libor Vašíček

VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI MOTORSPORTU,
Dovolte nám Vás obeznámit s dosavadním průběhem
naší sezóny, která je však, vzhledem ke koronavirové krizi, velice omezena a to pouze na závody do vrchu na území
České republiky.
Letošní sezónu jsme zahájili v nedaleké Náměšti nad
Oslavou, kde se všichni tři jezdci - Karel, Martina i Lukáš vesměs rozkoukávali po dlouhé zimní pauze. I přes to, že tento
závod brali spíše jako testování, si přivezli krásná umístění.
Karel se svým Pick-UPem o tomto víkendu nasbíral body za
šesté a páté místo, Martina pak po oba dva dny dojela čtvrtá
a třetí v Dámské trofeji, Lukáš si ve skupině do 2000ccm dojel po oba dva dny pro páté místo.
Měsíc po Náměšti nad Oslavou jsme se vydali na legendární Laudon v Albrechticích u Lanškrouna, který se konal
po 10 letech. Pro nás to byla úplně nová trať, neznámá a na-
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víc do našeho teamu přibyl úplný nováček Martin Růžička
s Fabii s2000. Trať v Albrechticích se nám velice zamlouvala, byla rychlá a zároveň i velice technická. Tato euforie
však v prvním sobotním tréninku opadla. Stalo se to, co
nikdo nechce na závodech zažít. Ve svojí tréninkové jízdě
přišel o život jeden z jezdců - Jiří Los, který pilotoval Mitsubishi EVO Lancer 9. Jeho život vyhasl v 9:00 ráno a my,
jako jezdci, jsme souhlasili s rozhodnutím ředitele závodů
sobotní závod zrušit. Nedělní závod se však usnutečnil, na
počest Jiřího Lose a také byl pojmenován jako jeho memoriál. Všechny tato tragická událost velice zasáhla a na všech
jezdcích, respektive na časech všech jezdců bylo patrné, že
zvolnili. I když to byl hektický a psychicky náročný víkend,
podařilo se našemu teamu opět zabodovat. Karel se však tohoto víkendu z osobních důvodů nemohl zúčastnit. Tak alespoň Martina přivezla 4. místo ze svojí skupiny E1H-1600 a 3.
místo z dámského poháru. Lukáš taktéž zabodoval a přivezl
si 4. místo ze svojí skupiny E1H-2000 a Martin, který jel svůj
úplně první závod v životě, si přivezl „bednu“ a krásné 3. místo ve své skupině E1H nad 2000.
Prozatím poslední závod, který se jel v Divákách u Hustopečí, označujeme za náš domácí. Je to naše velice oblíbená
trať a velmi dobře ji známe. Tentokrát jsme se tohoto závodu
zúčastnili všichni čtyři. Svoji první „bednu“ si tady vybojoval
i Lukáš, který si v sobotu vyjel 3. místo, v neděli měl však závodnickou smůlu a pro poruchu diferenciálu musel odstoupit. Karel si ve skupině E1H-1600 po oba dva dny vybojoval 4.
místo a Martina si dojela pro oba dva dny pro místo 5. Martin
si v sobotu i v neděli dojel, stejně jako Martina, pro místo 4.
Nyní se však už chystáme na poslední závod letošní sezóny a to 17.10. na Masarykův okruh. Tímto bychom Vás chtěli
všechny srdečně pozvat.
Děkujeme obci Cvrčovice a všem našim sponzorům, mechanikům a rodinám za podporu.

Za Racing Team Cvrčovice, Martina Zoufalá
CVRČOVICKÉ LISTY
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Vyšlo v září 2020
Výtisk zdarma
Zpracovala: Lenka Šalandová
Náklad 220 ks výtisků.

Sazba a Tisk: NetWings, s. r. o.
www.net‑wings.eu
Neprošlo jazykovou úpravou
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